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DE LES CARACTERÍSTIQUES I LA CONSTITUCIÓ
1. El Fòrum cap a la sostenibilitat de Sabadell és un ens de debat i
participació sense personalitat jurídica pròpia compost per persones i entitats
de la ciutat, per treballar a favor de la sostenibilitat.
2. Es constitueix, en la sessió inicial, mitjançant la convocatòria efectuada per
la Comissió Sabadell Sostenible (CSS).
3. La seva missió inicial és discutir i aprovar la Diagnosi i el Pla d'Acció Local
per a la Sostenibilitat. Posteriorment, promourà i realitzarà les tasques
requerides per al correcte seguiment i aplicació del Pla davant les autoritats
públiques, les institucions i els agents de la ciutat i generals.
4. La seva vigència és per un temps indeterminat.

DELS ÒRGANS DEL FÒRUM
5. Són òrgans del Fòrum el Plenari, els Grups de Treball, la Mesa i el President
i Secretari.
6. El Plenari el componen tots els membres del Fòrum i és el màxim òrgan de
decisió.
7. La Mesa la componen un nombre màxim de 30 persones i els seus membres
són triats a títol individual pel Plenari. Té per funcions examinar i fer el
seguiment dels treballs i el funcionament del Fòrum. Fins a l’aprovació del Pla
d’Acció en la sessió Plenària, les funcions de la Mesa les assumirà la Comissió
Sabadell Sostenible.
8. Els Grups de Treball els componen membres del Fòrum per tal de discutir o
desenvolupar un aspecte concret dels seus treballs. Els presideix un membre
de la Mesa, que actua de coordinador.
9. El president i el secretari són membres de la Mesa que assumeixen les
funcions representatives i de continuïtat dels treballs del Fòrum. Són triats per
la Mesa. Fins que la Mesa no es constitueixi, exerciran com a tals les persones
designades per la sessió de constitució del Fòrum.
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DELS PROCEDIMENTS DE CONVOCATÒRIA I PARTICIPACIÓ
10. La Mesa del Fòrum és convocada pel president o, en la seva absència, el
secretari.
11. El Plenari és convocat per la Mesa del Fòrum.
12. Els Grups de Treball són convocats pel membre de la Mesa, que actua de
coordinador.
13. Tots els òrgans poden ser convocats a iniciativa d’un terç dels seus
membres.
14. Les convocatòries ordinàries d’aquests òrgans es duen a terme mitjançant
un ordre del dia de les qüestions per tractar.
15. Les convocatòries s’han de fer arribar amb prou antelació per permetre la
presència i la participació dels membres.
16. A les convocatòries s’hi ha d’adjuntar els materials i la documentació que
s’estimi convenient per a la presa d’acords que es plantegi.

DELS PROCEDIMENTS DE DISCUSIÓ I DECISIÓ
17. Per tal de garantir al màxim de transparència i participació, els òrgans del
fòrum han de garantir la difusió prèvia de les propostes i les esmenes subjectes
a decisió.
18. Els òrgans del Fòrum prenen els acords per majoria simple dels assistents.
19. S’estableix un dret de manteniment i publicitat de les posicions dels
membres de qualsevol òrgan si superen la proporció d’un 25% dels
participants. Si s’escau, això implicarà el trasllat de la posició minoritària a
l’òrgan que ha d’establir l’acord.
Aquest dret el tindran igualment les entitats i organitzacions de la ciutat,
membres responsables de les quals formen part del Fòrum, en aquells casos
en què la qüestió tractada afecta directament a l’àmbit de la seva actuació o
representació.
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DE LA VIGÈNCIA I REFORMA D’AQUESTES NORMES
20. Aquestes normes les ha de discutir i aprovar el Plenari del Fòrum durant la
sessió de constitució.
21. Qualsevol membre del Fòrum pot fer arribar a la Mesa una proposta de
reforma de les Normes. La Mesa, un cop discutida pel procediment de decisió
previst, traslladarà al Plenari, si s’escau, una proposta per a l’aprovació.
22. Qualsevol qüestió no prevista per aquestes Normes l’examinarà la Mesa del
Fòrum, que decidirà el que cregui més convenient.
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